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Rinvoq (upadatsitiniib)
Ülevaade ravimist Rinvoq ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus

Mis on Rinvoq ja milleks seda kasutatakse?

Rinvoq on ravim, mida kasutatakse mõõduka kuni raske reumatoidartriidiga (liigesepõletikku põhjustav 
haigus) täiskasvanute raviks.

Rinvoqit kasutatakse mõõduka või raske reumatoidartriidi korral, mida ei saa piisavalt hästi ohjata 
haigust modifitseerivate reumaatiliste ravimitega või kui patsient ei saa neid ravimeid võtta. Seda 
tohib kasutada ainuravimina või koos metotreksaadiga (samuti reumatoidartriidi ravim).

Rinvoq sisaldab toimeainena upadatsitiniibi.

Kuidas Rinvoqit kasutatakse?

Rinvoq on retseptiravim. Ravi Rinvoqiga peab alustama ja jälgima reumatoidartriidi diagnoosimises ja 
ravis kogenud arst. Rinvoqit turustatakse 15 mg tablettidena.

Rinvoqi soovitatav annus on üks tablett üks kord ööpäevas. Teatud kõrvalnähtude, sealhulgas 
vererakkude sisalduse vähenemise korral võib arst ravi katkestada. Lisateavet Rinvoqi kasutamise 
kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt.

Kuidas Rinvoq toimib?

Reumatoidartriidiga patsientidel ründab immuunsüsteem (organismi kaitsemehhanismid) terveid 
kudesid, põhjustades liigesepõletikku.

Rinvoqi toimeaine upadatsitiniib on immunosupressant ehk aine, mis vähendab immuunsüsteemi 
aktiivsust. Upadatsitiniib blokeerib Janus-kinaaside (teatud ensüümid) toime. Need ensüümid osalevad 
põletikku põhjustavate protsesside käivitamises ja nende toime blokeerimine vähendab põletikku 
liigestes.

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Milles seisneb uuringute põhjal Rinvoqi kasulikkus?

Viies uuringus, milles osales kokku ligi 4400 patsienti, leiti, et Rinvoq on mõõduka kuni raske 
reumatoidartriidiga patsientide sümptomite vähendamisel efektiivne. Nendes uuringutes hinnati 
haiguse aktiivsust organismi 28 liigeses standardskaalal.

Esimeses uuringus osalesid patsiendid, keda ei olnud varem metotreksaadiga ravitud. Leiti, et pärast 
24 nädalat oli remissioonis (sümptomiteta) 48% Rinvoqit ja 19% metotreksaati saanud patsientidest.

Teises uuringus osalesid patsiendid, kelle haigus ei olnud haigust modifitseerivate reumavastaste 
ravimitega hästi ohjatud. Leiti, et pärast 12 nädalat oli haiguse väikese aktiivsusega patsiente 48% 
Rinvoqit ja 17% platseebot (näiv ravim) saanud patsientidest.

Kolmandas uuringus osalesid patsiendid, kelle haigust metotreksaat ei ohjanud piisavalt. Leiti, et 
pärast 12 nädalat oli haiguse väikese aktiivsusega patsiente 45% metotreksaati ja Rinvoqit 
kasutanutest, 29% metotreksaati ja adalimumaabi kasutanutest (bioloogiline haigust modifitseeriv 
reumavastane ravim) ning 14% metotreksaati ja platseebot saanud patsientidest.

Neljandas uuringus osalesid samuti patsiendid, kelle haigust metotreksaat ei ohjanud piisavalt. Leiti, et 
pärast 14 nädalat oli haiguse väikese aktiivsusega patsiente ainult Rinvoqit kasutanutest 45% ja 
metotreksaatravi jätkanutest 19%.

Viiendas uuringus osalesid patsiendid, kellele bioloogilist haigust modifitseeriv reumavastane ravim kas 
ei sobinud või ei toiminud piisavalt hästi. Patsiente raviti tavapäraste haigust modifitseerivate 
reumavastaste ravimitega (klorokiin, hüdroksüklorokiin, leflunomiid või sulfasalasiin, sageli koos 
metotreksaadiga). Haiguse väikese aktiivsusega patsiente oli Rinvoqit kasutanute seas 43% ja 
platseeborühmas 14%.

Mis riskid Rinvoqiga kaasnevad?

Rinvoqi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on ülemiste 
hingamisteede (nina ja neelu) infektsioonid. Kõige olulisemad rasked kõrvalnähud on rasked 
infektsioonid. Rinvoqi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Rinvoqit ei tohi kasutada tuberkuloosi või raskete infektsioonidega patsiendid. Rinvoqit ei tohi kasutada 
raskete maksaprobleemidega ega rasedad patsiendid. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Rinvoq ELis heaks kiideti?

Rinvoq oli efektiivne mõõduka kuni raske reumatoidartriidi ohjamises patsientidel, kelle haigus ei olnud 
teiste haigust modifitseerivate reumavastaste ravimitega piisavalt leevenenud. Uuringutes leiti, et 
ravim vähendas eraldi või koos teiste ravimitega kasutamisel haiguse aktiivsust. Rinvoqiga ravitud 
patsientidel võivad tekkida kõrvalnähud, sealhulgas infektsioon, neutropeenia (teatud valgeliblede 
vähesus) ja vereanalüüside hälbed, mis viitavad maksa- või lihasekahjustustele ja vere suurenenud 
lipiidisisaldusele. Neid kõrvalnähte peetakse siiski hallatavaks.

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Rinvoqi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise võib ELis heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada Rinvoqi ohutu ja efektiivne kasutamine?

Rinvoqi turustaja annab tervishoiutöötajatele teabe infektsiooniriskide, Rinvoqi rasedusaegse 
kasutamise lootekahjustuse riski ning südame- ja vereringeprobleemide kohta. Ettevõte koostab ka 



Rinvoq (upadatsitiniib)
EMA/671575/2019 Lk 3/3

Classified as public by the European Medicines Agency

Classified as internal/staff & contractors by the European Medicines Agency

patsiendi hoiatuskaardi, milles kirjeldatakse Rinvoqi raskete kõrvalnähtude ilmnemist ja vajalikku abi, 
ning meeldetuletuse, et ravimit ei tohi kasutada raseduse ajal.

Rinvoqi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on samuti lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Rinvoqi kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Rinvoqi kõrvalnähte 
hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid.

Muu teave Rinvoqi kohta

Lisateave Rinvoqi kohta on ameti veebilehel:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rinvoq.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rinvoq
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